Op 31 mei 2022 is de samenwerking tussen de Gezinsbond en de NMBS afgelopen voor wat
betreft de spaarkorting op multipassen.. De geldigheid van reeds aangeschafte Youth multi en
standard multi is 1 jaar vanaf de eerste gebruiksdatum en uiterlijk t.e.m. 31/01/2024. De
geldigheid van de local multi is 6 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum en uiterlijk t.e.m.
31/01/2024.
De samenwerking voor de kortingskaarten “groot gezin” blijft wel behouden.

Leden van de Gezinsbond kunnen lijnkaarten met korting kopen in de plaatselijke
verkooppunten van de Gezinsbond. Deze lijnkaarten zijn geldig voor meerdere ritten met
de bus of de tram van De Lijn en kosten bij je plaatselijk afgevaardigde 16 euro. Je krijgt
hierop 10% spaarkorting.
de plaatselijke afgevaardigde:
VERHEYEN PIERRE
FRANKENSTRAAT 16 DIEST
013-33.44.18
Via de webshop van de Gezinsbond kan je vouchers met spaarkorting (1,5 of 2 euro)
aankopen voor Kinepolis ,UGC en Pathé-Euroscoop. De vouchers kan je inruilen voor
een filmticket naar keuze. Met uitzondering van bepaalde toeslagen (3D-films, films
langer dan 2u15m,…) waarbij meestal een supplement aangerekend wordt. Let op: de
vouchers kunnen niet gebruikt worden voor speciale events en filmmarathons.

Op zoek naar een pas waarmee je meer dan 215 musea in België
kan bezoeken? De Museumpas is perfect wat je zoekt. Koop hem
voor jezelf of als cadeau!
Met de Museumpas kan je gedurende één jaar onbeperkt meer
dan 200 musea en 275 expo’s in België bezoeken. Enkele
voorbeelden van musea waar je de Museumpas kan gebruiken zijn:
Autoworld (Brussel), AfricaMuseum (Tervuren), Suske en Wiske
Museum (Kalmthout), Museum voor Schone Kunsten (Gent), Abdijmuseum Ten Duinen
(Koksijde), Sint-Jans Hospitaal (Brugge), Modemuseum (Hasselt), Fotomuseum
(Antwerpen), Openluchtmuseum Bokrijk (Genk),…
Als lid van de Gezinsbond kan je genieten van een mooie spaarkorting van 10% op de
aankoopprijs van 59 euro. Net zoals bij de filmkorting dien je eerst vouchers aan te
kopen via de webshop van de Gezinsbond die je dan op de website van museumpas kan
inruilen voor de effectieve museumpas of de verlenging van je museumpas.
Meer info op www.gezinsbond.be/ledenvoordelen

